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Introduktion: Folktandvården erbjuder alla barn och ungdomar kostnadsfri 

tandvård till och med det år ungdomarna fyller 21 år, åren kallas för friår. Det är 

inte alla som fortsätter gå regelbundet efter att friåren upphört, vilket kan ha att 

göra med ungdomars kunskap och attityd. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka ungdomars kunskap, beteende och 

attityd till oral hälsa. Ett ytterligare syfte är att studera inställning till fortsatt 

tandvård när de kostnadsfria åren upphört. 

Metod: En kvantitativ enkätstudie. Studien är gjord med hjälp av en 

enkätundersökning i en medelstor kommun i Mellansverige. Totalt deltog 60 

gymnasieelever i årskurs tre i studien. 

Resultat: Ungdomarna har goda kunskaper om karies. Kunskaperna kring 

gingivit och parodontit är mer varierande. På frågan om hur viktig den orala 

hälsan är för deltagarna svarade drygt hälften av deltagarna att den är mycket 

viktig. Nästan hälften av deltagarna visste inte om det var aktuellt att fortsätta 

besöka tandvården regelbundet efter friåren. 

Konklusion: Studiens resultat visar att kunskaperna bland ungdomarna skiljer sig, 

kunskapen om karies är bättre än kunskaperna om gingivit och parodontit. Många 

ungdomar anser att den orala hälsan är mycket viktig, trots att endast hälften är 

intresserade av att fortsätta gå till tandvården. 
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Introduktion 
Tandvårdslagen [TVL] (SFS 1985:125) nämner att ”målet för tandvården är en god 

tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.” Varje landsting och 

region har ansvar att erbjuda god tandvård och specialisttandvård till alla som är boende 

inom området. Tandvård som ges till barn och ungdomar ska vara regelbunden och 

avgiftsfri till det år ungdomarna fyller 21. Stor vikt läggs på förebyggande tandvård 

dock ingår även utredning och behandling av sjukdom i munhålan. Tandvården ska 

bygga på en bra relation mellan patient och vårdgivare för att främja patientens hälsa, 

känsla av självbestämmande och integritet. För att personen ska kunna ta 

hälsofrämjande beslut om sin orala hälsa krävs kunskap och självtillit (Kakudate et al. 

2010).  

Tandvårdsorganisationen i Sverige  
Den svenska tandvården består av en offentlig och en privat sektor. Den offentliga 

sektorn är det som kallas Folktandvård. För att alla människor skulle få vård på lika 

villkor infördes tandvårdsförsäkring år 1974. Denna försäkring skulle gälla alla 

behandlingar. Till en början ökade statens utgifter för tandvården vilket medförde att 

kostnaderna ökade för patienterna för att kompensera utgifterna. För att förbättra 

tandvårdsstödet gjordes det flera utredningar under 1980- till 1990-talet. År 1999 lades 

grunden för dagens förutsättningar där huvudmålet var att hela befolkningens munhälsa 

skulle främjas och att förhindra framtida skador i stället för att bara satsa på reparativa 

åtgärder på skador som redan fanns. Högkostnadsskydd infördes för att undvika höga 

kostnader för patienten, genom att ersättningsnivån ökade för protetiska åtgärder för 

personer som är 65 år och äldre. Det var även år 1999 som abonnemangstandvård 

infördes samt rätten till fri prissättning (Socialstyrelsen [SoS] 2006).  

Barn och ungdomstandvården är avgiftsfri till det år personen fyller 21. Regeringen 

införde en höjning av åldern från 19 till 21 år den 1 januari 2017. Regeringen kommer 

att från och med den 1 januari 2018 höja åldern till 22 för att sedan öka till 23 år från 

och med 2019 (SFS 1985:125). I Statens offentliga utredningar (2015:76) nämns det att 

region Västra Götaland redan nu förlängt den fria tandvården till 24 års ålder, vilket 

infördes 2014. Enligt TVL är det regionerna och landstingen som har ansvar för att barn 

och ungdomar kallas till tandvården regelbundet. Som patient finns möjligheten att välja 

att gå till en privat tandvårdsklinik eller folktandvårdsklinik (SFS 1985:125). Inom 

landstingen har det gjorts olika undersökningar där barn och unga har fått tycka till om 

kvalitet, information, tillgängligheten och bemötandet inom tandvården. Många uppger 

tillfredsställelse och är nöjda med tandvården och dess organisation (SoS 2009a). 

Abonnemangstandvård  
Efter att friåren är slut hos Folktandvården kan patienten teckna ett abonnemang på tre 

år i taget och därmed få tandvården till ett fast pris. Priset beror på en riskbedömning 

som tandvårdspersonalen gjort på patienten. Detta betyder att patienten betalar för den 

vård som patienten uppskattas komma behöva under dessa år. Dock ingår inte alla 

åtgärder utan avtalet omfattar undersökningar, akutvård, förebyggande insatser, 

behandling av karies och parodontit samt lagningar. Övriga åtgärder som estetisk 

tandvård får patienten själv bekosta (Försäkringskassan u.å.). En studie har visat att 

personer som inte uppsöker tandvården tycker det är höga priser eller skäms för sin 

orala hälsa. Detta på grund av att personerna tror sig ha problem med sin orala hälsa och 

uppsöker därför inte tandvården (Johansson & Östberg 2015).  
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Hälsa och oral hälsa  
I vardagen ska hälsan ses som en resurs istället för att ett mål för hur människorna ska 

leva. Hälsa är viktigt och något som är positivt. Hälsa har betydelse för fysisk kapacitet 

samt för personliga och sociala möjligheter (World Health Organization [WHO] 

1986).  WHO beskriver hälsopromotion som att skapa möjligheter för individen att 

förbättra och ta kontroll över den egna hälsan.  För att nå ett fulländat stadie av 

välmående fodras det att individen tillvaratar de möjligheter som finns för att kunna 

tillfredsställa sina behov.  

Oral hälsa definieras av WHO (2003) som väsentligt för den allmänna hälsan och 

livskvalitet. En god oral hälsa omfattar att vara fri från smärta i munnen och ansiktet, 

cancer i mun och hals, infektioner och sår i munnen, parodontala sjukdomar samt 

karies. Även andra sjukdomar som har betydelse för personens förmåga att bita, tugga, 

tala, le och det psykologiska välbefinnandet. Enligt Socialstyrelsen (2005) har den orala 

hälsan inte bara betydelse för de orala funktionerna utan bidrar även till den allmänna 

hälsan, inte bara socialt utan även fysiskt och psykiskt. Med oral hälsopromotion menar 

WHO (2015) att öka kunskapen, viljan och egenmakten för en bra oral hälsa hos både 

samhället och den enskilda individen. Det ingår även att förbättra och utveckla 

resultaten och skapa nya metoder och hjälpmedel för att förbättra det hälsofrämjande 

arbetet. 

Karies  

Karies orsakas av att bakterier får tillgång till sackaros som gör att det bildas syra som i 

sin tur angriper emaljen och bryter ner den (Moynihan & Petersen 2004). Enligt en 

studie gjord i Sverige mellan 1945-1953, den så kallade Vipeholmsstudien, undersöktes 

det om sackaros och frekvens hade någon betydelse för att utveckla karies. Om sackaros 

intogs tillsammans med vanliga måltider och intagen inte var fler än fyra gav det endast 

en liten effekt. Ökades sackaroskonsumtionen och intagen var oftare ökade 

kariesaktiviteten markant (Gustavsson et al. 1954).  Det har även gjorts en studie i Åbo 

där sackaros byttes ut mot xylitol, vilket inte är kariesframkallande. Resultatet visade på 

att kariesskadorna minskade med 85 % under två år (Scheinin et al. 1976). Att ha karies 

som barn är en prediktor för att få karies under ungdomsåren och längre fram i livet. 

Andra riskfaktorer som är sammankopplade med hög kariesförekomst är bland annat 

den socioekonomiska faktorn, föräldrars utbildningsnivå och sociala status (Kawashita 

et al. 2011). 

Gingivit och parodontit   
Gingivit är inflammation i tandköttet som orsakas av bakterier. Det gör att tandköttet 

blir rött, svullet, lättblödande och ömt. Gingivit är reversibel men kan även utvecklas 

vidare till parodontit. Parodontit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar tändernas 

fäste samt en kronisk sjukdom som är irreversibel (Ababneh et al. 2012). Plack är den 

primära faktorn för att utveckla gingivit och kronisk parodontit (Pähkla et al. 2010).  

Det finns två sorters parodontit, en aggressiv som kan förekomma bland barn och 

ungdomar, som har en snabb progression. Vid kronisk parodontit sker utvecklingen 

långsamt. Både kronisk och aggressiv parodontit har en multifaktoriell etiologi med 

plackansamlingar som den begynnande faktorn (Ababneh et al. 2012). Upp till 40 % av 

den vuxna befolkningen i Sverige anses vara drabbade av kronisk parodontit (SBU 

2004). 
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Oral hälsa bland barn och ungdomar 
Från år 1985 till 2005 har 12-åringars kariesfria andel trefaldigats. Under dessa 20 år 

har även 19-åringarnas tandhälsa förbättrats från att cirka 35 % hade kariesfria 

approximalytor till nästan 60 %. Ett annat sätt att mäta prevalensen av kariesskador är 

att använda sig av indexet DFT (Deceyed, filled, teeth) som avser antalet kariesskadade 

och fyllda tänder. Bland 19-åringar år 1985 var DFT 8 och tjugo år senare hade det 

sjunkit till 3. Tandhälsan i Sverige är god och fortsätter att förbättras fast nu i mindre 

omfattning (Nordenram 2012). Uppgifter från 2013 visar de att andelen kariesfria 

approximalytor ökat ytterligare till 67 %. DFT-a, som är medelvärdet för kariesskadade 

approximalytor, låg år 2013 på 0,98 för 19-åringar (SoS 2015). Andelen 19-åringar som 

var helt kariesfria var 34 % i hela landet. Även medelvärdet för DFT hade sjunkit från 3 

till 2,44 mellan åren 2005 och 2013. I Socialstyrelsens rapport (2015) redovisas 

uppgifter om kariesprevalensen hos ungdomar och beskriver tandhälsan i populationen. 

Personer med tidigare karieserfarenheter behöver ofta uppsöka tandvården senare i livet 

för att göra om fyllningar som gått sönder eller utvecklat sekundärkaries. Enligt en 

studie av Johansson och Östberg (2015) har prevalensen av karies under de senaste 

årtiondena avsevärt förbättrats, ett tecken på stagnation av karies bland unga.  

Även om tandhälsan har förbättrats finns det fortfarande skillnader där barn och unga i 

socioekonomiskt svaga grupper generellt uppvisar sämre tandhälsa. Det är av betydelse 

att uppnå god oral hälsa i tidig ålder då det har betydelse för den framtida orala hälsan. 

Många av de levnadsvanor människan har grundläggs i tidig ålder, under barn- och 

ungdomsåren (Socialstyrelsen 2009).  

Ungdomars utveckling  
Under tonårstiden hos ungdomar sker mycket i utvecklingen. Runt 10-14 års ålder 

infaller den tidiga adolescensen. Det är vanligare att flickor är tidigare i utvecklingen än 

pojkar. I det här stadiet kommer ungdomarna in i puberteten, kan känna sig uttittade och 

tycker kroppen är pinsam samtidigt som ungdomarna är nyfikna på kroppen. Det är 

mycket hormoner i omlopp som gör att ungdomarna blir känsliga. Den kognitiva 

förmågan och det abstrakta tänkandet utvecklas, mycket sker här och nu. I den här 

åldern är det vanligt att ungdomarna tänjer på gränserna vilket kan skapa diskussioner 

med föräldrarna. Mellan-adolescens som är nästa stadie är i 14-17 års ålder, 

ungdomarna är nästan färdigvuxna och håller på att anpassa sig till den nya kroppen. I 

den här åldern är det vanligt att ungdomarna provar olika stilar, så kallade ideologier. 

Ungdomarna tar risker utan att tänka på följderna och faller ofta för grupptryck. Sista 

stadiet i ungdomars utveckling kallas sen-adolescensen och är mellan 18-23 års ålder. I 

det här stadiet är ungdomarna biologiskt sett färdigutvecklade. Från att inte tänka in i 

framtiden och inte se konsekvenser börjar ungdomarna sakta planera framåt. Den 

kognitiva förmågan är i stort sett fullt utvecklad och ungdomarna kan reflektera över 

olika frågor. Känslorna är mer hanterbara och sättet att hantera dem på fungerar också 

bättre (Berg Kelly 2014).  

Ungdomars kunskap, attityder och beteende om oral hälsa 
I en studie på 506 19-åringar svarade 71 % att orala hälsan var väldigt viktig och 

ungdomarna var medvetna om att egna handlingar hade störst betydelse för den framtida 

orala hälsan. Det undersöktes hur ofta ungdomarna borstade tänderna och 76 % svarade 

att tänderna borstades två gånger per dag. När det frågades om approximala hjälpmedel 

visar det sig att 4 % använde det dagligen. För att inte få karies uppgav 60 % av 
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ungdomarna att man ska borsta tänderna. Nästan 90 % av ungdomarna angav att 

kunskaperna om tandköttssjukdomar ej var goda. Vid kliniska undersökningar visade 

resultatet att ungdomarna som hade en sämre attityd och inställning till oral hälsa, hade 

mer plack och gingivit jämfört med ungdomar som var mer engagerade (Ericsson et al. 

2012). 

Levnadsvillkoren har med tiden ändrats och den orala hälsan bland dagens ungdomar 

har blivit bättre, trots att nyttjandet av tandvården har minskat. Den ekonomiska 

situationen har ändrats på grund av en osäker arbetsmarknad för ungdomar vilket gör att 

många är arbetslösa. Många väljer att inte fortsätta gå regelbundet till tandvården, 

särskilt män. Tandvården uppsöks då de orala problemen uppstår (Jacobsson et al. 

2011).  

Under barndomen är föräldrarna viktiga förebilder gällande egenvårds- och kostvanor 

(Johansson & Östberg 2015). Har föräldrarna dålig munhälsa finns risk för att barnen 

också får dålig munhälsa (Jacobsson et al. 2011). I tonåren och bland unga vuxna spelar 

tandvårdspersonal en viktig roll för att ge stöd och uppmuntran för de orala 

hälsovanorna. Ungdomarna blev mer motiverade att sköta den dagliga munhygienen när 

de hälsofrämjande samtalen var med en tandhygienist eller en tandsköterska istället för 

en tandläkare. Det har visat sig att en bra relation, god kommunikation och visat intresse 

för patienten från tandvårdspersonalen, har en stor inverkan på ungdomarnas inställning 

till sin orala hälsa, vilket för en del har en avgörande betydelse för att fortsätta att gå till 

tandvården (Johansson & Östberg 2015). Socioekonomiska faktorer som normer, 

kulturer, attityder och olika värderingar relaterade till oral hälsa kan vara det som skiljer 

sig (Jacobsson et al. 2011).   

Self-efficacy  
Self-efficacy är ett begrepp som kommer ifrån den social-kognitiva teorin som 

utvecklades av Bandura (1997) och definieras som en persons tilltro på sig själv, med 

andra ord personens självtillit. Det vill säga om en person känner sig säker på sin 

förmåga att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra och sköta den orala hälsan och 

vilka förväntningar som finns över vad det hälsosamma beteendet leder till (Kakudate et 

al. 2010).  

Inom tandvården är self-efficacy mycket passande för utvecklandet av individens 

beteende. För att kunna arbeta med ungdomar och leda till en god munhälsa är det 

viktigt att tandhygienisten känner till vilka faktorer som spelar in, bland annat hur 

deltagarnas egenvård ser ut samt livsstils- och socioekonomiska faktorer. En individ 

som inte har tron på sig själv och har låg self-efficacy kan känna oro och ångest över 

munhälsan, vilket kan leda till försämrad munhälsa på grund av att individen undviker 

tandvårdsbesök (Östberg & Abrahamsson 2013). Self-efficacy kan även vara ett 

användbart verktyg för att förutsäga orala hälsobeteenden, som individens investering i 

egenvården vid behandlingar (Ericsson et al. 2016).  

Det behövs mer forskning kring ungdomars inställning till oral hälsa och ungdomars 

tankar om fortsatt regelbundna besök hos tandvården. Det är därför intressant att 

undersöka detta vidare för att kunna använda informationen i det hälsofrämjande arbetet 

med ungdomar.  



5 
 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka ungdomars kunskap, beteende och attityd till oral 

hälsa. Ett ytterligare syfte är att studera inställning till fortsatt tandvård när de 

kostnadsfria åren upphört. 

Material och metod  

Design  
Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie, där datainsamlingen har skett 

via enkät. Metoden ger en överblicksbild över hur det ser ut idag, det vill säga 

tidpunkten för studien (Rienecker & Stray Jöregensen 2008).  

Urval  
Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval från en gymnasieskola där det går drygt 900 

elever varav 300 i årskurs 3, i en medelstor kommun i Sverige. Målet var att nå ut till en 

stor grupp ungdomar som ligger åldersmässigt nära det år tandvården inte längre är 

kostnadsfri, vilket för den valda kommunen är 21 år. Efter gymnasietiden är det svårt att 

nå ut till en större mängd personer i samma åldersgrupp där av val av strategi. 

Inklusionskriteriet för studiens deltagare var därför att personen skulle vara född 1998. 

Biträdande rektorer på skolan valde ut två samhällsvetenskapliga klasser och en 

idrottsinriktad klass. Klasserna valdes ut från våra önskemål vilka var att eleverna skulle 

gå i årskurs 3, antalet elever skulle vara minst 60 elever för att kunna få tillräckligt med 

material till studien samt för att försäkra om att få ihop tillräckligt med deltagare till 

studien efterfrågades 80 stycken elever från rektorn. Totalt bestod de tre utvalda 

klasserna av 68 elever.  

Genomförande  
Rektorn på gymnasieskolan kontaktades via telefon och mail för att informeras muntligt 

och skriftligt (Bilaga 1). I informationsbrevet fanns information om syftet och hur 

studien skulle genomföras. Efter rektorns godkännande kontaktades två biträdande 

rektorer för de olika gymnasieprogrammen på skolan, för att fastställa ett tillfälle som 

passade alla parter. Datainsamlingen genomfördes på elevernas vanliga lektion och tog 

cirka 15 minuter. Vid insamlingstillfället presenterades studiens syfte muntligt för 

deltagarna samt att deltagandet var frivilligt och genom att fylla i enkäten gav eleverna 

sitt samtycke till studien. Deltagarna informerades även om att medverkan kunde 

avbrytas till dess att enkäten lämnats in. Denna information delades även ut skriftligt 

tillsammans med författarnas och handledarens kontaktuppgifter (Bilaga 2). Författarna 

fanns tillgängliga under hela insamlingstillfället för att kunna svara på frågor.   

Enkät 
Data samlades in via en enkät (Bilaga 3). Enkäten bestod av 16 frågor som 

konstruerades av författarna med hjälp av en metodbok för framställan av enkät (Trots 

& Hultåker 2016). Före de 16 frågorna ställdes två bakgrundsfrågor om födelseår och 

biologiskt kön. Av frågorna omfattade elva frågor kunskaper om den orala hälsan och 

de vanligaste munhålesjukdomarna. Tre frågor handlade om attityd och två frågor om 

beteende. Enkäten hade strukturerade svarsalternativ med 4-8 fasta svarsalternativ per 

fråga. Innan studien genomfördes gjordes ett pilottest på tre personer i samma årsgrupp. 
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Efter pilottestet korrigerades enkäten genom att förtydliga att vid fråga 7 understryka att 

endast ett svarsalternativ kunde väljas, utöver det gjordes inga ändringar. 

Databearbetning  
Databearbetning skedde i Microsoft Excel 2013 och bearbetades genom deskriptiv 

statistik i form av text och tabeller. Svaren bearbetades till absoluta frekvenser, det vill 

säga antal och relativa frekvenser (%).  

Etiska förhållningssätt  
Innan studien genomfördes etikprövades studien och blev granskad av etikrådet vid 

ämne Oral hälsa, intuitionen för hälsovetenskap. Arbetet följde de fyra forskningsetiska 

principerna som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet uppfylldes genom att 

deltagarna informerades både muntligt och skriftligt (Bilaga 2) om studien och 

deltagarnas roll i studien. Med samtyckeskravet menas det att deltagarna själva 

bestämde om deltagande i studien genom att fylla i enkäten och att deltagarna var 

medvetna om att när som helst kunna avbryta sin medverkan under tiden enkäten fylldes 

i utan att ange orsak. Konfidentialitetskravet följdes genom att enkäterna endast 

hanterades av författarna och handledare samt avidentifierades i samband med analys. 

Resultatet redovisas på gruppnivå så att ingen utomstående kan identifiera någon 

enskild person. Enkäterna hölls inlåsta inom universitetet tills dess att uppsatsen är 

godkänd, för att sedan förstöras. Detta medför att deltagarna och skola inte kunde 

identifieras. Enkäterna användes endast till studien och därmed uppfylldes 

nyttjandekravet. 

Resultat 
Av 68 elever, var det fyra externa bortfall, då några elever valde att inte delta i studien. 

Ytterligare fyra enkäter exkluderades på grund av att deltagarna inte uppfyllde 

inklusionskriteriet som var personer födda år 1998. Totalt deltog 60 elever varav 42 (70 

%) var kvinnor och resterande var män. 

Kunskap om egenvårdsvanor 
På frågan om hur ofta bör man borsta tänderna svarade majoriteten av deltagarna att 

tandborstning bör ske ”2 gånger/dag”, (Figur 1).  

 
Figur 1. Procentuell fördelning av deltagarnas svar angående hur ofta de tror tandborstning ska ske 

(n=60).  
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Figur 2 visar att deltagarnas svar var varierande angående kunskaperna om 

approximalrengöring. Av samtliga deltagare (n=60), svarade cirka två tredjedelar att 

approximalrengöring bör ske dagligen och en tredjedel av deltagarna trodde ett par 

gånger i veckan eller färre.  

 
Figur 2. Fördelning av deltagarnas svar angående approximalrengöring (n=60).  

Kunskap om karies 
Deltagarnas kunskap om karies visade att socker och att inte borsta tänderna 2 

gånger/dag var de mest betydande orsakerna till karies Frågan gällande deltagarnas 

kunskap om karies resulterade i att ”socker” och ”att man inte borstar tänderna” angavs 

vara de mest betydande orsakerna till karies (Figur 3). 

 
Figur 3. Svarsfrekvens av orsaker till karies (n=60). Fler svarsalternativ kunde väljas. 

En tredjedel (n=20) av deltagarna trodde att utvecklingen av karies kan stanna upp 

medan 35 deltagare (59 %) svarade ”vet ej”. Fem deltagare (8 %) visste inte om karies 

kan stanna upp. I figur 4 presenteras deltagarnas kunskap om hur karies kan förebyggas. 
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Majoriteten av deltagarna (83 %) svarade att tandborstning ”2 gånger/dag” ska vara bra 

för att inte utveckla karies. Att ”använda fluortandkräm/fluorskölj” svarade 35 deltagare 

(58 %) tätt följt av att ”rengöra mellan tänderna” som valdes av drygt hälften av 

deltagarna.  

 
Figur 4. Fördelning av deltagarnas svar angående hur deltagarna tror karies kan förhindras (n=60). 

Fler svarsalternativ kunde väljas. 

Kunskap om gingivit 
På den första kunskapsfrågan om gingivit visade resultatet att 40 deltagare (67 %) tror 

att ”bakterier” orsakar gingivit och drygt hälften tror att det beror på dålig 

tandborstning. Nästan hälften av deltagarna uppgav att ”tobaksbruk” orsakar gingivit, 

(Figur 5). 

 
Figur 5. Fördelning av deltagarnas svar angående orsaker till uppkomst av gingivit. (n=60). Fler 

svarsalternativ kunde väljas. 
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För att förhindra gingivit svarade cirka tre fjärdedelar av deltagarna (77 %) att man bör 

”borsta tänderna 2 gånger/dag” samt att 37 deltagare (62 %) svarade att approximal 

rengöring förhindrade gingivit. Att fluorsköljning kan förhindra gingivit besvarades av 

30 deltagare (50 %) och tre deltagare (5 %) besvarade att ”äta regelbundet” skulle 

förhindra gingivit.  

 

Kunskap om parodontit  
Tabell 1 visar vad deltagarna tror ska orsaka parodontit. Att bakterier ska ha en 

betydande orsak trodde cirka tre femtedelar av individerna. Nästan lika många trodde att 

det orsakas av dålig tandborstning. Att tobaksbruk skulle orsaka parodontit svarade 

hälften av alla deltagare.  

Tabell 1. Fördelning (n, %) av svarsalternativ för vad som orsakar parodontit (n=60). Fler 

svarsalternativ kunde väljas.  

Orsak till parodontit  Antal (%) 

Bakterier 38 (63 %) 

Borstar tänderna dåligt 37 (62 %) 

Tobaksbruk 29 (48 %) 

Ärftlighet 15 (25 %) 

Inte använda mellanrumshjälpmedel 11 (18 %) 

Inget man kan påverka 6 (10 %) 

Sämre immunförsvar 6 (10 %) 

 

På frågan hur parodontit förhindras svarade 42 deltagare (70 %) att ”borsta tänderna 2 

gånger/dag”. Drygt hälften av deltagarna (n=32) trodde att rengöring mellan tänderna 

förhindrar parodontit. En tredjedel svarade att fluorskölj förhindrar parodontit. Tretton 

deltagare (22 %) svarade att det inte går att förebygga.  

På frågan om vilka som kan drabbas av parodontit var svaren varierande, majoriteten 

svarade dock att människor 60 år och äldre drabbas av parodontit, (Figur 6). 
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Figur 6. Svarsfrekvens över åldersfördelning (n=60). Fler svarsalternativ kunde väljas. 

Abonnemangstandvård  
Totalt var det 54 deltagare (90 %) som inte visste vad abonnemangstandvård var. Sex 

deltagare (10 %) svarade att de visste vad abonnemangstandvård var och av sex 

deltagarna var fyra intresserade av att skaffa abonnemangstandvård och betala ett fast 

pris för tandvården. Två stycken deltagare svarade ”vet ej” på följdfrågan om det var 

aktuellt med att skaffa abonnemangstandvård.  

Munhälsorelaterade beteenden 
Figur 7 visar svarsfördelning på frågan om deltagarna kommer att fortsätta gå 

regelbundet efter friåren. Knappt hälften uppgav att de kommer fortsätta att gå 

regelbundet till tandvården medan 7 deltagare (12 %) uppgav att de inte kommer 

fortsätta gå till tandvården på grund av att det kostar för mycket. Resterande 25 

deltagare (42 %) visste inte om det var aktuellt för dem att fortsätta besöka tandvården 

regelbundet efter de kostnadsfria åren.  

  
Figur 7. Fördelning av deltagarna avseende avsikten att fortsätta besöka tandvården efter de 

kostnadsfria åren (n=60). 
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Svaren visade att intagsfrekvens av föda varierar bland deltagarna i studien. Nästan 60 

procent av deltagarna angav att intagsfrekvensen var ”3-5 gånger/dag”, 13 deltagare (22 

%) åt ”6-7 gånger/dag” och sju (12 %) åt ”fler än 7 gånger/dag”, (Figur 8).  

 
Figur 8. Fördelningen över deltagarnas intagsfrekvens gällande föda under en dag (n=60). 

Attityd till oral hälsa 
På frågan angående deltagarnas uppfattning om sin orala hälsa svarade 12 deltagare (20 

%) att den är ”mycket bra”, majoriteten (n=47) (78 %) svarade att den är ”bra” och en 

deltagare (2 %) svarade ”varken eller”.  

Mer än hälften av deltagarna (n=35) tyckte att den orala hälsan är mycket viktig för 

dem. Tjugofyra deltagare (40 %) svarade att den orala hälsan var ”viktigt” och en 

deltagare (2 %) svarade att den var ”mindre viktig”. Ingen deltagare i studien svarade 

”bryr mig inte”. 

Cirka en tredjedel tyckte att det viktigaste gällande den orala hälsan var att ”inte känna 

någon smärta från munnen”.  Tretton deltagare svarade att ”inte ha några sjukdomar” 

var viktigast. Det tredje mest frekventa svarsalternativet var att ”inte ha några hål i 

tänderna” som besvarades av elva deltagare, (Tabell 2). 
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Tabell 2. Fördelning (n, %) avseende deltagarnas uppfattning om faktorer av betydelse gällande 

deltagarnas orala hälsa (n=60). 

Viktigast angående munhälsan
  

Antal (%) 

Ingen smärta från munnen 18 (30 %) 

Inga sjukdomar 13 (22 %) 

Inga hål 11 (18 %) 

Vita tänder 7 (12 %) 

Bra andedräkt 5 (8 %) 

Kunna tugga ordentligt 4 (6 %) 

Raka och jämna tänder 2 (3 %) 

Diskussion  
Studiens resultat visar på goda kunskaper gällande karies bland ungdomarna medan 

kunskaperna om tandköttssjukdomar är mer varierande. Majoriteten tyckte att den orala 

hälsan är mycket viktig eller viktig och nästan en tredjedel av ungdomarna angav att 

inte känna någon smärta från munnen var betydelsefullt för sin orala hälsa. Attityden till 

munhälsan är bra där tändernas funktion är mer prioriterat än tändernas utseende. 

Resultatet visar att nästan hälften av deltagarna planerar att fortsätta gå till tandvården 

regelbundet efter friåren medan 12 % inte vill fortsätta gå regelbundet på grund av att 

det kostar för mycket. Trots mycket marknadsföring via sociala medier var det 90 % 

som inte visste vad abonnemangstandvård var.  

Metoddiskussion 
När studien startades var det uppe i Riksdagen som ett förslag att ändra Tandvårdslagen 

(SFS 1985:125) att höja den avgiftsfria tandvården för barn och ungdomar till och med 

det år ungdomarna fyller 21. Denna lag ändrades sedan den 1 januari 2017 vilket gjorde 

att studien inte stämde med tanke på att författarna riktade studien till gymnasieelever 

födda 1998 vilket var en möjlighet till att nå ut till en stor grupp innan de 

kostnadsfriaåren upphört. Vid val av annan strategi hade målgruppen blivit personer 

födda 1996 men det skulle blivit en svårare målgrupp att nå för att dessa personer är ute 

i arbetslivet och det är lättare att nå en större grupp människor i en skola. 

I studien deltog 42 kvinnor och 18 män. Om deltagandet hade varit mer jämnt fördelat 

kan resultatet sett annorlunda ut. Innan insamlingstillfället var författarna informerade 

om att föredelningen mellan kvinnor och män var relativt jämn, dock var det väldigt hög 

frånvaro av elever just vid insamlingsdagen. Detta kunde inte ha förutspåtts av 

författarna eller lärare när datumet bestämdes. Deltagarna i studien representerades av 

två olika inriktningar på gymnasieskolan. För att göra ett mer representativt urval för 

den större populationen och mer generaliserbart hade det varit till studiens fördel att 

undersöka flera olika inriktningar. Värderingar och attityder kan skilja sig från olika 

program bland ungdomarna och även fördelningen mellan könen. Detta kunde ha varit 

möjligt om författarna vänt sig till flera olika gymnasieskolor, både praktiska och 
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teoretiska. Vid upprepningar av studien kan det eventuellt ge ett annorlunda resultat 

vilket kan tyda på att studien kan ha en låg reliabilitet.   

Enkäterna utformades utifrån syftet och med hjälp av dessa har författarna fått en bild 

över en stor grupp ungdomars kunskap om oral hälsa, något som inte hade kunnat ske 

via en kvalitativ studie. Dock hade en intervjustudie gett mer ingående information och 

gett en bättre inblick hur ungdomar upplever sin orala hälsa. Innan studien genomfördes 

testades enkäten på tre ungdomar i samma ålder som deltagarna för att fastställa 

förståelse av frågorna. Ändå går det inte att säga säkert att studien har hög validitet, det 

vill säga att mäta det som mätas ska. Det som stärker validiteten är att enkäten bidrar till 

att syftet besvaras.  

Vissa frågor kan ha gett mer givande svar om öppna frågor använts, då fasta alternativ 

kan vara ledande. Öppna frågor valdes dock medvetet bort, då dessa lätt kan feltolkas 

och ge överflödigt många interna bortfall (Trost & Hultåker 2016).  

För att inte få några missförstånd gällande ämnet för studien förtydligades det innan 

insamlingen att det som benämns som oral hälsa i enkäten menas munhälsa.  

En svaghet i studien författarna såg i efterhand var att fråga 16 kan misstolkas. Även om 

alla svarsalternativ är rätt var det många som besvarade åldersgruppen ”0-15 år”, vilket 

författarna tror deltagarna misstolkat. Troligt är att deltagarna tänkt på när barn tappar 

mjölktänder i stället för på grund av parodontit. Detta framkom tyvärr inte vid 

pilotstudien.  

Vid tillfället för enkätifyllandet befann sig ungdomarna i ett klassrum vilket kan ha 

medfört att deltagarnas svar påverkats av sina klasskamrater då det var en del 

diskussioner under tiden undersökningen genomfördes. Detta kan haft en inverkan på 

svaren. Eleverna kan även ha känt sig tvingade att delta på grund av att författarna var 

närvarande under hela undersökningstillfället.   

Resultatdiskussion 
Majoriteten av deltagarna i denna studie har kunskapen om att tänderna bör rengöras 2 

gånger per dag, två deltagare angav att tänderna bör rengöras 1 gång per dag. Det var 

ingen som trodde att tänderna skulle rengöras några gånger i veckan eller 1 gång i 

veckan. Detta tyder på att ungdomarna har grundkunskapen när det gäller att förebygga 

en god oral hälsa.  Att borsta tänderna 2 gånger per dag är en viktig del i att ha en god 

oral hälsa och visar på en god förebyggande effekt gällande karies (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2002). Ett par tidigare studier har undersökt 

hur ofta ungdomar använder tandtråd eller annat approximalt hjälpmedel (Ericsson et al. 

2012; Ericsson et al. 2009). Det som efterfrågades i denna studie var hur ofta 

ungdomarna trodde att tandtråd ska användas, många deltagare i studien trodde att det 

var dagligen. Detta tyder på goda kunskaper kring approximalrengöring.   

Deltagarna visade goda kunskaper angående vad som orsakar karies och hur karies ska 

förhindras. Frågan gällande deltagarnas kunskap om karies resulterade i att ”socker” och 

att inte borstar tänderna angavs vara de mest betydande orsakerna till karies. En 

deltagare svarade att dricka för lite mjölk var en betydande orsak till uppkomsten av 

karies, vilket delvis är rätt då kalcium stärker tänderna. Detta stärks av en studie av 
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Hattne et al. (2007) där deltagarna angav dålig tandborstning och att inte dricka mjölk 

som en bidragande riskfaktor för karies. 

Drygt hälften av deltagarna ansåg att använda fluorpreparat skulle förhindra karies. 

Trots detta angav endast fyra deltagare att karies orsakas av att inte använda 

fluortandkräm vilket talar emot varandra. Resultatet stärks av en studie gjord av Jensen 

et al. (2011)  som visar att deltagarna hade låg kunskap om fluorets roll i 

kariesprocessen. Något som sticker ut från resultatet är att hälften av deltagarna trodde 

att fluorskölj ska förhindra gingivit och en tredjedel av deltagarna angav även att det 

skulle förhindra parodontit. Fluorsköljning är något som nationella riktlinjerna 

rekommenderar vid förhöjd risk eller aktiv karies (SoS 2011). Eftersom det inte har 

någon bakteriedödande verkan ger det heller ingen effekt på bakterierna som orsakar 

sjukdomarna (Sreenivasan et al. 2013). Detta tyder på att deltagarna vet att fluor är bra 

för den orala hälsan dock vet deltagarna inte exakt vad det är bra emot.    

Tidigare studier visar på att ungdomarna ej har goda kunskaper om tandköttssjukdomar 

(Ericsson et al. 2012). Det skiljer sig från denna studie där kunskaperna anses vara 

relativt goda, då deltagarna var medvetna om vikten av goda orala egenvårdsvanor vid 

förhindrandet av tandköttssjukdomar.   

Inga kliniska undersökningar genomfördes i denna studie dock visar tidigare studier att 

förekomsten av gingivit är mer vanlig hos män än hos kvinnor. Det som gör att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor tolkas bero på att kvinnor har mer kunskap, 

positivare attityd till tandhälsa, hälsosammare livsstil och bättre orala egenvårdsvanor. 

(Ericsson et al. 2009; Furuta et al. 2011). 

Drygt hälften av deltagarna i denna studie trodde att parodontit kan förhindras med 

approximalrengöring. Trots detta angav endast elva deltagare att parodontit orsakas av 

att inte använda approximalrengöring. Detta kan tyda på att deltagarna inte riktigt har 

kunskapen om sjukdomen vilket även tidigare studier visat (Ericsson et al. 2012; Ahlvin 

et al. 2016). Det stärks även av Mårtensson et al. (2006) som visat att unga har mindre 

kunskaper om parodontit än äldre.  

Deltagarna i studien tror att parodontit finns bland alla åldrar men ökar med åldern. 

Tidigare forskning visar på att prevalensen och även svårighetsgraden av parodontit 

ökar med åldern (Locker et al. 1998; SBU 2004).   

Resultatet från denna studie tyder på samma resultat som tidigare forskning där 

ungdomar känner till sjukdomen karies bra medan kunskapen om gingivit och 

parodontit är mer diffus (Ekbäck et al. 2008; Ericsson et al. 2012; Ahlvin et al. 2012).  

Majoriteten av deltagarna visste inte vad abonnemangstandvård var. Detta kan tolkas 

vara en brist då en studie av Johansson et al. (2010) visat att personerna som tecknat ett 

abonnemangsavtal har en bättre oral hälsorelaterad livskvalitet än personer som inte har 

ett abonnemang. Ett viktigt syfte med abonnemangstandvård var att inbjuda unga vuxna 

(20-29 år) att fortsätta gå regelbundet efter att de kostnadsfria åren upphört och i 

förebyggande syfte. Särskilt viktigt är det att öka besöken bland unga vuxna. Resultatet 

tyder på att personer med abonnemang är mer motiverade och har mer regelbunden 

kontakt än personer som inte har något abonnemang (SBU 2015). 
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På frågan om abonnemangstandvård var det en stor del av deltagarna som inte visste 

vad abonnemangstandvård var för något. Detta kan bero på att tandvårdspersonalen inte 

hunnit informerat om att de kostnadsfria åren snart upphör och att ungdomarna kan 

välja alternativet att binda upp sig på ett abonnemang inom tandvården. I och med 

höjningen av åldern för den fria tandvården kan det vara därför ungdomarna inte fått 

informationen om abonnemangstandvård. Det kan också bero på att deltagarna i studien 

har hört ett annat namn för abonnemangstandvård som exempelvis 

”Frisktandvårdssavtal” som används inom Folktandvården Värmland. 

Cirka hälften av deltagarna hade för avsikt att besöka tandvården regelbundet efter 

friåren. I folkhälsorapporten (2009a) framkommer det att det är flest kvinnor som är 

benägna att fortsätta gå till tandvården. Samma resultat har även framkommit av 

tidigare studier (Jacobsson et al. 2011; Östberg et al. 2010). Skillnaden mellan könen 

var dock inget som undersöktes i denna studie. 

Osäkerheten kring om deltagarna skulle besöka tandvården efter friåren kan bero på att 

deltagarna har fyra år kvar av friåren och att det är för långt in i framtiden för att 

ungdomarna skulle ta ställning till det i nuläget (SFS 1985:125; Berg Kelly 2014). 

Denna studie tog inte upp något om socioekonomi vilket kan ha haft något med deras 

inställning och attityd till tandvården, då tidigare studier visar på att socioekonomisk 

status har betydelse för att fortsätta besöka tandvården (Hjern et al. 2010; Jacobsson et 

al. 2011). Ungdomar som ej går på regelbundna undersökningar löper större risk för 

sämre oral hälsa (SoS 2009a). Att bo på landsbygden eller i statsmiljö hade ingen 

betydelse för prioritering av tandvården eller munhälsovårdsvanor (Östberg et al. 2010). 

Resultatet från denna studie visar att drygt hälften av deltagarna har goda kostvanor och 

därmed mindre risk att drabbas av karies jämfört med personer som har ett högre intag. 

Fler intag än 5-6 måltider per dag utgör en risk för karies (Nordenram 2012). En tidigare 

studie visar att killar har sämre kostvanor samt att killarna gillade att äta mer sött 

(Hasselkvist et al. 2014). 

Majoriteten i denna studie uppskattar sin orala hälsa som bra. Tidigare undersökningar 

har visat att den självuppskattade tandhälsan bland befolkningen är god, bäst är då den 

självuppskattade tandhälsan bland personer under 30 år (SoS 2009b; Ekbäck et al. 

2008).  

I en studie svarade 71 % av ungdomarna att orala hälsan var väldigt viktig (Ericson et 

al. 2012). I den här studien svarade mer än hälften av deltagarna att den orala hälsan är 

mycket viktig för dem. Detta tror författarna kan ha att göra med att studierna 

genomfördes genom olika studiedesigner och därmed fått ett ojämnt resultat.  

En mycket intressant fråga var den gällande attityden till vad deltagarna tyckte var 

viktigast med sin orala hälsa. Nästan en tredjedel av deltagarna i studien valde 

svarsalternativet ”inte känna någon smärta från munnen”. Resultatet är överraskande 

med tanke på dagens utseendefixering där många är noga med sitt utseende. Resultatet 

styrks dock av en tidigare studie gjord av Stenberg et al. (2000) som beskriver att unga 

vuxna tycker att tändernas funktion är viktigare än tändernas utseende. 
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En viktig faktor för att ungdomarna ska kunna ta egna beslut gällande den orala hälsan 

är att ungdomarna har tron på sig själv att klara av förändringen till goda hälsovanor. 

Ökad kunskap är bara en del för att kunna påverka munhälsobeteendet. Att öka 

ungdomars self-efficacy är en del i att ungdomarna ska kunna ta hälsofrämjande beslut 

om munhälsa (Jensen et al. 2011). Av en tidigare studie (Ericsson et al. 2012) har det 

visat sig ha stor betydelse för det hälsofrämjande arbetet hur ungdomarnas delaktighet, 

uppfattning samt egen möjlighet att påverka den orala hälsan ser ut. En viktig del i att 

åstadkomma en god oral hälsa är tron på att själv kunna ha inverkan på den orala hälsan. 

Konklusion  

Slutsatsen pekar på att ungdomarna som deltog i studien hade goda kunskaper om 

orsaker och förhindrande av karies. Gingivit och parodontit är något ungdomarna har 

mindre kunskaper om. Resultatet visade att många ungdomar har kostvanor som 

motsvarar rekommendationerna Livsmedelsverket ger. Alla deltagare utom en svarade 

att den orala hälsan är mycket viktig eller viktig. Dock uppgav enbart cirka hälften av 

deltagarna att fortsatt regelbunden tandvård var intressant. För att få en djupare 

förståelse kring ungdomars tankar om tandvården behövs mer forskning inom ämnet.   
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Bilaga 1 

Ungdomars kunskap och attityd till orala hälsa samt inställning till 

fortsatt tandvård efter de kostnadsfria åren 
 

Informationsbrev till rektor  

 

Hej! Vi är två studenter som går sista året på Tandhygienistprogrammet vid Karlstads 

universitet. Under hösten/vintern 2016/2017 kommer vi skriva vårt examensarbete inom 

området oral hälsa. Till studien behövs cirka 80 gymnasieelever i årskurs 3 som 

medverkar i en enkätundersökning.  

Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av ungdomars kunskap om och attityd 

till oral hälsa och inställning till fortsatt regelbunden tandvård efter att åren med fri 

tandvård är slut. Studien är viktig för att vi ska kunna arbeta hälsofrämjande och 

motivera ungdomar till regelbunden tandvård. Enkäten innehåller frågor angående 

ungdomarnas kunskaper om munhälsan. Vi önskar att besöka Er skola för att dela ut och 

samla in enkäterna under vecka 49 eller 50. Enkäten beräknas ta en kvart att besvara.   

 

De som väljer att delta gör detta frivilligt och kan när som helst avbryta sin medverkan 

utan att ange orsak fram till dess enkäten lämnats in. I redovisningen av enkäten 

kommer både elever och skola att behandlas konfidentiellt och svaren kommer inte gå 

att koppla till varken enskild elev eller skola. All data kommer endast att hanteras av 

författarna och handledare och förvaras inlåst vid universitetet tills dess att uppsatsen är 

godkänd. Därefter kommer enkäterna att förstöras. När uppsatsen är godkänd kommer 

den att skickas till Er för att deltagarna ska kunna ta del av resultatet. 

Med denna information undrar vi om möjligheten finns att genomföra vår enkätstudie 

vid Er skola. Vid frågor är Ni välkomna att kontakta oss.  

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

 

 

 

 

Tandhygieniststuderande:             Handledare:  
Regina Helin               Ulrika Lindmark  

E-post: regiheli100@student.kau.se             Universitetslektor Oral hälsovetenskap 

MajaKajsa Jansson               Tandhygienistprogrammet  

E-post: majajans102@student.kau.se             Jönköping University   

               E-post: ulrika.lindmark@ju.se 
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Bilaga 2 

Ungdomars kunskap och attityd till orala hälsa och fortsatt tandvård 

efter de kostnadsfria åren 
 

Informationsbrev till enkäten.                                                                   

Hej!  

Vi är två studenter från tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet som nu går 

sista året. Vi kommer under hösten/vinter 2016/2017 skriva examensarbete inom oral 

hälsa. Ämnet för vår studie är ” Ungdomars kunskap och attityd till orala hälsa och 

fortsatt tandvård efter de kostnadsfria åren” 
Det är helt frivilligt att delta i studien och både elever och skola är konfidentiella vilket 

leder till att ingen kan veta vad du svarat då du inte behöver lämna några uppgifter om 

detta. Enkäten kommer endast användas till vår studie och endast hanteras av oss 

författarna och handledare. Efter att uppsatsen har godkänts kommer enkäterna 

förstöras. Du kan när som helst avbryta studien utan att behöva ange någon orsak fram 

till dess enkäten lämnats in. 

 

Enkäten innehåller frågor angående din attityd till munhälsan och kunskaper om den. 

När uppsatsen är godkänd kommer du få ta del av resultatet genom att vi skickar 

uppsatsen till din rektor.  

 

Du ger ditt samtycke till studien genom att fylla i enkäten.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Tandhygieniststuderande:             Handledare:  
Regina Helin               Ulrika Lindmark  

E-post: regiheli100@student.kau.se             Universitetslektor Oral hälsovetenskap 

MajaKajsa Jansson               Tandhygienistprogrammet  

E-post: majajans102@student.kau.se             Jönköping University 

               Epost: ulrika.lindmark@ju.se    



 

Bilaga 3 

Ungdomars kunskap och attityd till oral hälsa samt inställning till 

fortsatt tandvård efter de kostnadsfria åren.   

Tänk på att inför varje fråga 

o Svara så sannolikt som möjligt  

o Utgå från dig själv  

o Det finns inga rätt och fel 

o Välj det svarsalternativ som passar bäst in på din orala hälsa inom de senaste 3 

månaderna. 

Biologiskt kön:    Kvinna   Man 

 

Födelseår………………… 

 

1. Hur uppfattar du din orala hälsa?  

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Dålig 

 Mycket dålig 

 

2. Hur ofta tror du man bör borsta tänderna? 

 2 gånger/dag 

 1 gång/dag  

 Några gånger/vecka 

 1 gång/vecka 

 

3. Hur ofta tror du att man bör använda tandtråd eller annat mellanrumshjälpmedel? 

 Flera gånger/dag 

 Dagligen 

 Ett par gånger/vecka 

 1 gång/vecka  

 Mer sällan  

 Aldrig 

 



 

4. Kommer du fortsätta besöka tandvården regelbundet (exempelvis varje år) efter 

friåren? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om nej, varför? 

 Inte intresserad  

 Kostar för mycket 

 Tandvårdsrädd 

Annat:………………………………………………………….. 

 

5. Vet du vad abonnemangstandvård är? 

 Ja  

 Nej 

Om ja, skulle du vara intresserad av att skaffa abonnemangstandvård och betala 

ett fast pris för tandvården? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej 

 

6. Hur viktig är din orala hälsa för dig? 

 Mycket viktig 

 Viktig 

 Mindre viktig 

 Bryr mig inte 

 

7. Vad tycker du är viktigast med din orala hälsa? Markera med ett kryss för det du 

tycker är viktigast. Ange ett svarsalternativ. 

 Inga sjukdomar 

 Inga hål 

 Bra andedräkt  

 Vita tänder 

 Raka och jämna tänder 

 Kunna tugga ordentligt  

 Ingen smärta från munnen 



 

8. Vad tror du är den/de betydande orsaken/orsakerna till karies (hål i tänderna)? Fler 

svars alternativ kan väljas. 

 Socker 

 Svagt immunförsvar i munnen 

 Att man inte borstar tänderna 

 Inget man kan påverka 

 Att man inte använder fluortandkräm 

 Bakterier  

 Äter för ofta  

 Dricker lite mjölk 

 

9. Kan utvecklingsprocessen av karies (hål i tänderna) stanna upp? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

10. Hur förhindrar man karies (hål i tänderna)? Fler svarsalternativ kan väljas.  

 Använda fluortandkräm/fluorskölj 

 Sluta äta sötsaker, godis, kakor 

 Skölja med bakteriedödandemedel exempelvis klorhexidin 

 Borsta tänderna 2 gånger/dag 

 Äta ost 

 Rengöra mellan tänderna 

 

11. Uppskattningsvis hur många gånger per dag äter du något? Räkna med varje gång 

du stoppar något i munnen utöver vatten.  

 Mindre än 3 gånger/dag 

 3-5 gånger/dag 

 6-7 gånger/dag 

 Fler än 7 gånger/dag 

 

 

 

 

 



 

12. Vad tror du tandköttsinflammation orsakas av? Flera svarsalternativ kan väljas. 

 Bakterier  

 Inget man kan påverka 

 Inte använder tandtråd eller annat mellanrumshjälpmedel 

 Borsta tänderna dåligt 

 Sämre immunförsvar 

 Ärftlighet 

 Tobaksbruk 

 

13. Hur tror du tandköttsinflammation kan förhindras? Fler svarsalternativ kan väljas.  

 Borsta tänderna 2 gånger/dag 

 Äta regelbundet 

 Rengöra mellan tänderna 

 Använda fluorskölj 

 

14. Vad tror du tandlossning orsakas av? Flera svarsalternativ kan väljas. 

 Inget man kan påverka 

 Ärftlighet 

 Borsta tänderna dåligt  

 Inte använda tandtråd eller annat mellanrumshjälpmedel 

 Bakterier  

 Sämre immunförsvar 

 Tobaksbruk 

 

15. Hur förhindrar man tandlossning? Fler svarsalternativ kan väljas. 

 Borsta tänderna 2 gånger/dag 

 Går inte att förebygga  

 Rengöra mellan tänderna  

 Använda fluorskölj 

 

16. Vilka åldersgrupper tror du kan drabbas av tandlossning? Fler svarsalternativ kan 

väljas. 

 Äldre än 60 år 

 45-60 år  

 30-45 år 

 15- 30 år 

 0-15 år 


